Nyhedsbrev til forældre i Børnehuset Søbæk,
november og december 2019.

Minimumsnormering
Som I måske har læst, vil Helsingør Kommune indføre en minimumsnormering på alle daginstitutioner. Det
skal indføres over 3 år, med start i allerede i januar 2020.
Som udgangspunkt skal minimumsnormering forstås som 1 voksen til 3 vuggestuebørn og 1 voksen til 6
børnehavebørn. Men det er uklart om det er i hele åbningstiden eller udvalgte tider på dagen.
Fakta er at i Børnehuset Søbæk har vi fået tilført ca. 200.000 til ekstra normering i 2020.
Ledelsen og bestyrelsen har besluttet at bruge pengene klogt, så vi får flest mulige ekstra hænder.
- Det betyder ikke at vi ansætter en ekstra medarbejder, men at vi spørger pædagogerne om de vil
gå op i tid, da vi skal arbejde efter at have 70 % uddannet personale. Timerne skal bruges om
eftermiddagen, hvor vi er tyndest besat med medarbejdere.
- Når vi kommer frem til 2021 og 2022, vil der yderligere blive tilført en del penge til mere personale.
Personale
Mariehønerne har fået en ny pædagog, som hedder Betina Capion. Hun startede på stuen d. 16. november.
Sanne er kommet tilbage efter en vellykket hofte operation, og arbejder nu på fuld tid fra 1. december.
Musene har fået en ny pædagog, som hedder Monique Schultz. Hun starter d. 1. februar 2020.
På Muldvarpestuen er Josephine sygemeldt, men skulle komme tilbage i starten af januar 2020. Vi har
flyttet lidt rundt på personalet i Søhuset, og har ansat en vikar, til Josephine kommer tilbage.
I Skovhuset Børnehave er der tidligere meldt ud, at vi laver en rokade af personale på Grævlingestuen og
Rævestuen. Det træder i kraft 1. januar 2020.

Og ellers -

På personalemøder arbejder vi stadig med ”De voksnes rolle i barnets følelsesmæssige udvikling”.
Det er som regel oplæg og gruppedrøftelser, og vi skulle gerne blive klogere på emnet.
Serine er billedkunstner og vil fra januar 2020 arbejde med to grupper af børn og voksne fra
Skovhuset. Det er et forsøg på at bringe kunst og kultur ind i de yngstes hverdag.
Selve emnet hedder Legekunst, og er et forsøg på at give et kompetenceløft til børnenes
hverdagsvoksne gennem mødet med kunst og kultur i dagligdagen.

Senere vil andre voksne og børnegrupper blive en del af Legekunst.
Og så er det snart julPå alle stuer er der gang i juleproduktionen, mere eller mindre, og I skal huske at tage jeres børns
juleposer med hjem før juleferie.
Luciaoptog er fredag d. 6 december kl. 8.00, og kom gerne lidt før til lidt morgenkaffe med
Luciaboller.
Torsdag d. 12 december fra kl. 15.00 er der julehygge i VG og BH.
Der er lukket i julen fra d. 23 december 2019 til og med 5 januar 2020.

I ønskes alle en rigtig god jul og godt nytår fra os alle sammen, hilsen Henrik

